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Zpravodaj
VIII. stavba plo‰né plynofikace obce Dobrá — urgence
Vážení spoluobčané,
V minulém vydání Zpravodaje jsem vás informovala o starostech, které máme se
zajištěním napojení potřebného počtu občanů na plynovodní řád zbudovaný
v rámci VIII. stavby plošné plynofikace obce Dobrá v lokalitách Dobrá — Podlesí,
Na Kamenci (za řekou) a u hřbitova. Vyzvala jsem všechny vlastníky nemovitostí,
kteří z finančních důvodů nejsou schopni zajistit vybudování platné přípojky, aby
se s důvěrou obrátili na obec se žádostí o finanční pomoc o jejíž výši a způsobu by
mělo rozhodnout zastupitelstvo obce Dobrá.
K dnešnímu dni nás nikdo z majitelů dotčených nemovitostí neoslovil což se dá
vykládat dvěma způsoby.
1. Všichni majitelé nemovitostí si uvědomují svou zodpovědnost a jsou schopni
si zafinancovat zbudování platné plynové přípojky ze svých finančních zdrojů.
2. Ti, kteří by potřebovali finanční pomoc obce ke zbudování platné přípojky
jsou svázáni vlastním ostychem.
Opět tedy v y z ý v á m e všechny občany, mající nemovitost ve výše jmenovaných
lokalitách, kterých se přímo dotkla VIII. stavba plošné plynofikace a kteří neprovedli doposud napojení nemovitosti na tento nově zbudovaný plynovodní řád, aby
se v případě požadavku na finanční výpomoc ze strany obce Dobrá s důvěrou obrátili na starostu či místostarostu obce a to buď e–mailovou poštou, telefonicky či
formou písemné žádosti. Rádi vám na následujících kontaktech poskytneme další
doplňující informace a nabízíme rovněž veškerou poradenskou činnost co se zajištění projektu, stavebního povolení či kolaudace týče.
Kontakty :
Starosta Alice Tancerová:
tel. 736 614 716, e–mail starosta@dobra.cz
Místostarosta Ladislav Žurek: tel. 736 614 715, e–mail mistostarosta@dobra.cz
Adresa: Obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51
Věříme, že si všichni dotčení vlastníci nemovitostí uvědomí, že mají osud obce ve
svých rukách a zodpovědně přistoupí ke zdárnému vyřešení tohoto problému vždyť
ve hře jsou finanční prostředky ve výši téměř 5 mil Kč!
Předem vám děkujeme za spolupráci.
Alice Tancerová, starosta obce

Obãané — ãtûte a zajímejte se!!
Všem je nám známo, že v poslední době se toho v obci a jejím bezprostředním
okolí děje příliš mnoho. Většina dění se samozřejmě týká nebo je v přímé souvislosti
s realizací výstavby automobilové továrny v průmyslové zóně Nošovice. Při běžném
každodenním styku vás nabádám, abyste nebyli nevšímaví a snažili se sledovat dění
v obci pravidelným sledováním informací na úředních deskách obecního úřadu
(klasická úřední deska a též úřední deska umožňující dálkový přístup — elektronická úřední deska).
Na úředních deskách bylo zveřejněno zahájení zjišťovacího řízení záměru „optimalizace trati Ostrava–Kunčice—Český Těšín“, dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí dokumentace je rovněž hluková studie a návrh opatření
z ní vyplývajících. Bohužel jsme zjistili, že zájem občanů o tyto informace je nulový
a zajistili jsme vyvěšení informativních plakátů, kterými žádáme občany o pozornost v dané věci. Okamžitě jste se začali o dokumentaci zajímat a těm, kteří si s formulacemi svým požadavků nevěděli rady, byla nabídnuta pomoc. Obec se samozřejmě také vyjádřila a napadla nedostatečné zpracování dokumentace v mnoha
směrech, ale je důležité, abyste rovněž i vy věnovali svůj čas a pozornost a zaslali svá
vyjádření, která v konečném důsledku vyzní pozitivně pro celou obec, protože dokážeme, že my všichni máme zájem o dění v obci a o její budoucnost a dokážeme,
že se jedná o názor většiny a ne jednoho podepsaného „úředníka“ za obec Dobrou.
V současné době je na obecním úřadě k nahlédnutí dokumentace zjišťovacího
řízení záměru „Ubytovna pro pracovníky k. ú. Dobrá, p.č. 42/3 a 43/1“, dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentace je uložena v kanceláři starosty obce a je pro vás připravena:
v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod, v úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod,
v pátek od 8.00 do 13.00 hod.V jiných časech po tel. domluvě se starostou obce na
tel.č. 736614716.
Alice Tancerová, starosta obce

Upozornění
V době od 18. 6. 2007 do 2. 10. 2007 je, z důvodu výstavby okružní křižovatky a následné komunikace k zajištění příjezdu na průmyslovou zónu Nošovice, uzavřena
část nájezdového tělesa obchvatu a to v úseku od křižovatky „smrti“ před čerpací
stanicí Slovnaft až po křížení staré cesty na Nošovice s novým přivaděčem obchvatu
obce Dobrá. Doprava je po dobu výstavby vedená po krajské cestě II/648 (od křižovatky „smrti“ po křižovatku „U Pantlíka“) a dále po krajské silnici III/4774 (od křižovatky „U Pantlíka“ po vyústění staré cesty na příjezdové těleso obchvatu). Dbejte
proto zvýšené opatrnosti po celou dobu výstavby při pohybu na těchto úsecích
krajských silnic.
Alice Tancerová, starosta obce

Vážení spoluobčané,
V květnovém vydání obecního Zpravodaje jste si mohli přečíst informaci o rozhodnutí Ministerstva financí ČR, které vyhovělo žádosti obce o prominutí odvodu
a penále v celkové výši přes 24 milionů korun. Z této zprávy jsme měli všichni radost a potěšení. Bohužel naše radost neměla dlouhého trvání, protože hned v tomtéž článku byli někteří zastupitelé obce nařčeni paní Alicí Tancerovou, starostkou
obce, z otevřeného nepřátelství a osobních ambicí.
Takto označeni jsme byli proto, že jsme na jednání zastupitelstva v únoru hlasovali pro podání odvolání proti vyměřené pokutě. Naše jména najdete dole pod tímto
článkem. Pro podání odvolání spolu s námi hlasoval také pan Jiří Kaňok. Pravda je,
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že jsme byli pro podání odvolání a pravda také je, že jsme zastupitelstvu předložili
dvě právní stanoviska, která shodně doporučovala podat odvolání proti pokutě a penále, se současně podanou žádostí o prominutí sankce. Hlasovali jsme tak z toho důvodu, že jsme výše uvedenou sankci považovali za neoprávněnou a nespravedlivou.
Samozřejmě to nebylo projevem nepřátelství. Pouze jsme chtěli k žádosti o prominutí připojit také odvolání. Nešlo nám o nic jiného, než o jistotu, že obec nebude muset těžce získané dotace vracet do státního rozpočtu. Obec přece využila celou dotaci
na výstavbu splaškové kanalizace a žádné prostředky nebyly použity neoprávněně. Na prodloužení termínu dokončení stavby měly svůj podíl právě problémy s neochotou úředníků v Praze. Naopak v případě, že by se obec dopustila prokazatelného pochybení, zcela jistě by byl nařízen třeba i částečný finanční odvod do
státní poklady. Bez podání odvolání by v takovém případě byla obec Dobrá bezmocná.
Navíc paní Tancerová ve svém článku neříká pravdu, protože žádost o prominutí
penále byla podána na finanční úřad na základě rozhodnutí Rady obce Dobrá už
před jednáním zastupitelstva, a hlasování zastupitelů tak bylo nadbytečné.
Rozhodnutí Ministerstva financí nám naopak potvrdilo, že jsme s návrhem na
podání odvolání měli pravdu my, protože ministr Kalousek musel uznat, že neexistuje žádný právní důvod pro vymáhání pokuty a penále a nechtěl po Dobré ani korunu!! A protože jsme všechny kroky v této věci činili s vědomím odpovědnosti za
obecní záležitosti a nikoliv pro osobní zviditelnění, žádáme tímto paní Alici Tancerovou, aby se nám veřejně omluvila.
Podepsáni: Jiří Hofman v. r., Milan Kwaczek v. r., Michal Novák v. r., Ing. Jiří Carbol v. r., ing. Antonín Gryžboň v. r., Mgr. Vítězslav Pantlík v. r.

Právní služba pro občany obce Dobrá
je zajištěna na středu 11. 7. 2007, 25. 7. 2007, 8. 8. 2007, 22. 8. 2007 vždy od 16.00 do
18.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 2. poschodí, zasedací místnost č. 22.

CHARITA Frýdek–Místek, F. Čejky 450, tel.č. 558 435 449, 558 644 720
Ceník základních a fakultativních („doplňujících“) činností Charitní pečovatelské služby na území města Frýdek–Místek a některých okolních obcí
Našimi klienty jsou senioři a lidé se zdravotním postižením žijící ve městě Frýdek–Místek a některých jeho okolních obcích (viz seznam níže), kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, jak definuje Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
a jsou příjemci příspěvku na péči.
V rámci účtování za pečovatelskou službu započítáváme ke každé návštěvě u klienta jednotnou sazbu 10 Kč za čas strávený cestou ke klientovi (kromě skutečného
času stráveného vykonáváním úkonů). Jedna návštěva trvá minimálně 20 minut.
A. základní činnosti
I. Níže uvedené úkony za sazbu 85 Kč/hod (úkony prováděné v pracovní dny)
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
— pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
— pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
— pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
— pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
— pomoc při úkonech osobní hygieny,
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— pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
— pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
— pomoc při přípravě jídla a pití,
— příprava a podání jídla a pití
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
— běžný úklid a údržba domácnosti,
— údržba domácích spotřebičů,
— pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu,
— úklidu po malování,
— donáška vody,
— topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
— běžné nákupy (nákup základních potřeb do 5 kg) a pochůzky
— praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
— praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
— doprovázení k lékaři, na úřady a instituce a zpět
II. Níže uvedený úkon za sazbu 20 Kč/úkon (zde se nezapočítává sazba 10 Kč za
čas strávený cestou ke klientovi!)
— dovoz nebo donáška teplého jídla — po individuální domluvě vzhledem
— k omezené kapacitě služby na území Frýdku–Místku
III. Níže uvedené úkony za sazbu 100 Kč/úkon
— velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
— domácnosti,
IV. Níže uvedené úkony za sazbu 50 Kč/kg prádla
— praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
— praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
B. Fakultativní
I. Níže uvedené úkony za sazbu 100 Kč/hod.
— vyřizování úředních záležitostí
— služba prováděná o víkendech a svátcích
II. Níže uvedené úkony za sazbu 65 Kč/hod.
— dohled nad klientem („hlídání“) — po individuální domluvě a zvážení možností zajištění služby
Seznam okolních obcí, kde provádíme pečovatelskou službu:
Občané z těchto obcí si hradí dopravu. Každá obec má stanoven paušál, který vyjadřuje vzdálenost od dispečinku Charity do středu jednotlivé obce. Účtujeme jen
cestu ke klientovi, nikoli zpět. Sazba činí 5 Kč/km
Obec
paušál v Kč
Baška . . . . . . . . . . . 30 Kč
Dobrá . . . . . . . . . . 45 Kč
Frýdlant n. O. . . . . 55 Kč
Chlebovice . . . . . . 30 Kč
Janovice . . . . . . . . 40 Kč
Kunčičky u Bašky 30 Kč
Lhotka . . . . . . . . . . 60 Kč

Obec
paušál v Kč
Lískovec . . . . . . . . . . 20 Kč
Metylovice . . . . . . . . 45 Kč
Myslík . . . . . . . . . . . . 60 Kč
Nošovice . . . . . . . . . 60 Kč
Nižní Lhoty . . . . . . . 65 Kč
Ostravice . . . . . . . . 105 Kč
Palkovice . . . . . . . . . 35 Kč

Obec
paušál v Kč
Paskov . . . . . . . . . 40 Kč
Řepiště. . . . . . . . . 40 Kč
Sedliště . . . . . . . . 30 Kč
Skalice . . . . . . . . . 40 Kč
Staré Město . . . . . 20 Kč
Sviadnov . . . . . . . 15 Kč

Pozn.: Je možné se informovat o péči i v jiných obcích jen po individuální domluvě.
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Informace Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a. s.
V termínu cca od 10. 7. 2007 do 26. 7. 2007, bude v obci Dobrá prováděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava a. s.

Informace Krajského úřadu Ostrava, odboru životního prostředí
a zemědělství
o oznámení záměru „Ubytovna pro pracovníky k.ú. Dobrá, p.č. 42/3, 43/1“ , který
podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 z.č. 100/2001/sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, který oznámil Tomáš Martinák, Kaznějovská 29, 323 00 Plzeň.
Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ostrava v kanceláři č. B512, na Obecním úřadě v Dobré v kanceláři č. 14, a na
odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku–Místku.
Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje může každý ve smyslu § 6 odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to
přímo na adresu krajského úřadu:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava.
Informace včetně textové části je zveřejněna na internetu: www.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz E.I.A a IPPC, odkaz Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona
č. 100/2001 Sb.

Pozvání na sportovní akce
Milí občané, příznivci sportu a dobré zábavy,
Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí zasoutěžit, zahrát, fandit a bavit se na:
1) 5. ročník tradičního „Letního doberského amatérského turnaje v nohejbalu“.
Termín: 21. 7. 2007 v 9.30 hodin • Prezentace: od 9.00 hodin
Družstva dvou hráčů. Pozor změna! Místo konání — školní hřiště v Dobré —
naproti Sýpky.
Nutno vzít obuv na umělý povrch, která nešpiní.
2) 1. ročník plážového fotbálku „Zanzibar“
Termín: 25. 8. 2007 v 9.30 hodin • Prezentace od 9.00 hodin • Družstvo tří hráčů.
Místo konání — hřiště u Zanzibaru
Občerstvení zajištěno u obou akcí. • Vklad na osobu 70 Kč. • Zápisné nahlásit a zaplatit u nohejbalu do 15. 7. 2007, u fotbálku do 19. 8. 2007 na tel. č. 723 806 364.
Za všechny členy a příznivce sportu zve
Předseda sportovní komise při OÚ Dobrá René Křižák.

Dopoledne plné záÏitkÛ v Matefiské ‰kole Dobrá
28. 5. 2007 proběhlo v naší mateřské škole dopoledne s hasiči a veterány.
Hasiči z Hasičského odborného učiliště Frýdek–Místek dětem ukázali hasičské
auto a pan Mikuláš je velmi zajímavým způsobem seznámil s jeho vybavením.
Děti viděly, co všechno požárníci potřebují, k čemu co slouží, jak se oblékají.
Každé dítě si vyzkoušelo jak se navazuje helma a zastříkalo si ze stříkačky. Pak se
všechny děti svezly v hasičských autech okruhem v Dobré i se sirénou.
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Nadšení dětí se jistě zvýšilo, když se projely rychlou jízdou veteránskými auty. Na
toto vydařené dopoledne nezapomenou děti ani personál mateřské školy.
Děkujeme tímto panu Mikulášovi a veteránům panu J. Konečnému, panu R. Konečnému, panu M. Kaniokovi, panu J.Nogolovi a panu V.Jiříčkovi za tyto super zážitky.
p. uč. Ludmila Hrstková

Poděkování
patří společnosti PROFID s.r.o., zastoupenou panem Jaroslavem Camfrlou, který
u příležitosti Mezinárodního dne dětí 1. června předal dětem Mateřské školy Dobrá
finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na zakoupení nových hraček, didaktických pomůcek, které rozvíjejí bezprostřední zájem dětí a podporují rozvoj aktivity myšlení.
Za všechny děti i pedagogy za tento mimořádný dar upřímně děkujeme
Ředitelka Mateřské školy Dobrá Marie Němcová

ZÁKLADNÍ ·KOLA V DOBRÉ INFORMUJE…
KDYSI Školní výlet A DNES Vzdělávací exkurze
Každoročně s blížícím se závěrem školního roku se všichni žáci, ať už ti mladší či
starší, těší na školní výlet. Ten by měl být za odměnu. Odměnou za hezké chování,
pěknou přípravu na vyučování, za vzornou reprezentaci školy a pro ty ostatní za namáhavou práci po celých deset měsíců. Víme, že všem to nejde lehce a bezproblémově.
V letošním školním roce v měsíci květnu probíhaly na druhém stupni naší základní školy nikoliv školní výlety, ale vzdělávací exkurze, které jsou a budou součástí
našeho nového školního vzdělávacího programu.
Velkým přínosem v Základní škole Dobrá je výborná komunikace mezi vyučujícími jednotlivých ročníků. A tak se podařilo zajistit exkurze na zajímavá místa.
Posuďte sami:
6. ročník: Brno a okolí, hrad Veveří
7. ročník: Staré Město u Uherského Hradiště, Zoo Lešná
8. ročník: Slezská Harta, papírna Velké Losiny, Praděd
9. ročník: Osvětim v rámci projektu Holocaust
Autobusy přijely včas, řidiči byli příjemní, počasí všem přálo. Takže — co víc si
přát ?
Snad jen to, aby se v budoucnu vzdělávací exkurze mohli zúčastnit všichni žáci.
Poděkování patří především třídním učitelům jednotlivých tříd za výbornou organizaci. Samozřejmě poděkování si zaslouží i všichni žáci, kteří svým hezkým chováním zviditelnili dobré jméno Základní školy v Dobré.
Mgr. Eva Brudíková
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POZOR!
SBÍRÁME POUZE NOVINY,ČASOPISY a LETÁKY — vše dobře svázané!
Tento letáček se objevil ve všech třídách naší školy. Motivací pro třídní kolektivy
bylo odevzdat nejméně v průměru 10 kg na jednoho žáka.
A jak to dopadlo?
Uvádíme jména žáků z jednotlivých tříd, kteří nasbírali víc než 100 kilogramů.
1. A Margareta Baranová, Johana Kaňoková
1. B Jan Romanidis, Nela Sedlaříková
2. A Korenný Tomáš, Lucie Růžičková, Zuzana Skotnicová,Vojtěch Turoň
2. B Tadeáš Bařina
3. A Radim Burger, Jakub Chroboczek, Gabriela Nogolová, Barbora Sikorová,
Lenka Turoňová
3. B Dominik Drexler, Tomáš Hadascok, Denisa Kaňoková, Aneta Kwaczková,
Lucie Matějková, Martin Šimík
4. A Ondřej Konvička
4. B Ondřej Bojko, Dominik Kuča, Dominik Peter
5. A Nikola Hlawiczková
5. B Dominik Bařina, Lukáš Janulek, Tomáš Klimunda, Martina Korenná,
Jan Krištof, Jakub Krus, Simona Mikolášová, Monika Návratová,
Nikola Polochová, Jana Peterková, Zuzana Vaňková
6. A Kristýna Gulyasová
6. B Michaela Řízková, Ondřej Sušovský
7. B Eliška Baranová, Daniel Harviš, David Polka, Svatava Urbancová, Jiří Vaněk
7. C Lukáš Teplý
Ve dnech od 14. 5. do 25. 5. 2007 se celkem nasbíralo 12 347 kg papíru. A to není
málo.
Peníze za sběr se opět využijí pro žáky — na vybavení příjemného školního prostředí, na odměny žákům za reprezentaci školy a další činnosti pořádané školou.
Děkujeme vám, paní Hanko Velčovská, že jste se ujala této sběrové akce a že jste
tuto školní soutěž „dotáhla“ až do konce, kdy nejlepší „sběrači“ byli odměněni.
Mgr. Eva Brudíková

„MYSLIVECKÝ“ DEN DĚTÍ
Je pátek 1. června 2007. Konečně den, kdy všichni žáci
Základní školy v Dobré jdou
rádi do školy! Dnes se přece
neučí! Je Den dětí!
Letos se Den dětí vydařil
zejména pro žáky 1.—6. ročníku.
Díky panu učiteli Mgr. Jiřímu Nohlovi, třídnímu učiteli 6. A třídy, který je členem
Mysliveckého sdružení Dobrá–Vrchy–Pazderna, se naši
žáci mohli setkat s myslivci
a lesníky.
Jednotlivé třídy absolvovaly naučnou stezku, na které zástupci tříd odpovídali na
otázky z oblasti myslivosti a ochrany přírody. Následovala střelba ze vzduchovky,
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házení šiškou do cíle a ti nejmenší — „prvňáčci“ — si mohli vyzkoušet svoji dovednost přejít přes kmen spadlého stromu.
Všem se „sváteční“ dopoledne moc líbilo. Bylo super počasí a tři vítězné třídní kolektivy byly odměněny.
Poděkování si zaslouží Myslivecké sdružení „Vrchy“ Dobrá–Pazderna, jehož předsedou je pan Václav Vaněk, a moc děkujeme panu Ing. Danu Hendrychovi za navození příjemné atmosféry a perfektního, téměř profesionálního vztahu k dětem. Těšíme se na další spolupráci s myslivci a lesníky.
Mgr. Eva Brudíková

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY našich žáků
Mistrovství České republiky ve střeleckém souboji se konalo 2.—3. června 2007
v Lounech. Byl to střelecký souboj ze vzduchových zbraní.
A jak se umístily žákyně naší školy?
1. místo kategorie A družstva si vystřílela Linda Wojnarová ze 6. C třídy.
1. místo kategorie B družstva získala Kateřina Jungová ze 6. C třídy a Ema Židková z 9. C
2. místo kategorie C družstva obsadila Denisa Lysková ze 7. B třídy.
Všem výše jmenovaným žákyním blahopřejeme a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Eva Brudíková

STŘÍBRNÝ POHÁR v okresním kole atletického trojboje žáků I. stupně
Ve středu 6. června 2007 se uskutečnilo okresní kolo atletického trojboje.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na 50 m, skok do dálky a hod kriketovým
míčkem.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Petra Pavlásková a Jan Pohludka z 1. třídy, Karin Kročková a Ondřej Filip z 2. třídy, Lenka Turoňová a Martin Šimík z 3. třídy, Natálie Jeziorská a David Pavelek ze 4. třídy, Nikol Hlawiczková a Jan Krištof z 5. třídy.
Ve velkém sportovním souboji 22 škol vybojovalo naše družstvo 2. místo — těsně
za sportovní 11. ZŠ z Frýdku–Místku — a přivezlo stříbrný pohár.
Počtem medailí však naši „borci“ překonali všechna družstva okresu.
O výborné umístění se nejvíce zasloužili tito sportovci:
Petra Pavlásková, Karin Kročková, Natálie Jeziorská a Jan Krištof vybojovali„zlato“,
Lenka Turoňová získala stříbrnou medaili.
Všem našim sportovcům blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy
a všem přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Radka Jelínková, Mgr. Eva Brudíková
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Ohlédnutí za úspěchy JUDISTICKÉ TŘÍDY 4. B ve školním r. 2006—2007
V Základní škole Dobrá se v září letošního školního roku poprvé otevřela třída se
sportovním zaměřením. Třída 4. B — kde třídním učitelem je Mgr. Marek Veselka.
Všichni jsme očekávali, jak se bude nový třídní kolektiv formovat, jakých výsledků
dosáhne.
Žáci pracovali v uceleném kolektivu sportovců a všichni se stali judisty.
Mají stejná pravidla, stejné podmínky a možnosti. Mohou se porovnávat, zdravě
si konkurovat — a to je největším přínosem pro třídní kolektiv.
Pravidelně trénují 4 x týdně, absolvují turnajové závody a zápasy. Začínají si uvědomovat pocit zodpovědnosti a zejména pocit cílevědomosti.
Pro zajímavost uvádíme přehled nejdůležitějších výsledků této třídy:
Pohár primátorky F–M
2. místo
Hukvaldský zvon
1. místo — 2 krát, 2. místo — 4 krát, 3. místo — 2 krát
Pohár Ostrava
1. místo, 2. místo
Velká cena Karviné
1. místo, 2. místo — 2 krát, 3. místo
Konan cup
2. místo družstva
Mistrovství MSK
1. místo — 2 krát, 2. místo — 2 krát, 3. místo — 3 krát
Mistrovství Moravy
1. místo, 2. místo — 2 krát
Pohár starostky OÚ Dobrá 1. místo — 3 krát, 2. místo — 2 krát, 3. místo — 3 krát
MC Třinec
1. místo — 3 krát, 2. místo — 2 krát., 3. místo 4 krát
MT Hranice
1. místo — 2 krát, 2. místo
MT Opava
1. místo — 3 krát, 2. místo, 3. místo — 3 krát
Euroregion Beskydy
1. místo, 2. místo, 3. místo — 6 krát
Velikonoční turnaj Karviná 2. místo — 2 krát, 3. místo — 4 krát
MT Kroměříž
3. místo
MT Ostrava
1. místo, 2. místo — 2 krát
Májový turnaj Český Těšín 1. místo — 2 krát
MT Jihlava
3. místo
Věříme, že třídní kolektiv 4. B bude takto skvěle „bojovat“ a na sobě pracovat
i v příštím školním roce.
Mgr. Marek Veselka, Mgr. Eva Brudíková

Blíží se čas prázdnin, dovolených…
Vážení rodiče, milí žáci, vážení čtenáři,
přejeme vám všem hodně pohody, sluníčka a klidu.
V tomto školním roce se s vámi loučíme slovy staroanglického textu:
NAJDI SI ČAS
Najdi si čas na přátelství
— je to cesta ke štěstí.
Najdi si čas na snění
— zapřáhneš hvězdy před svůj vůz.
Najdi si čas milovat a být milován
— je to výsadou Boha.
Najdi si čas a rozhlédni se kolem sebe
— den je krátký, není v něm místa pro sobectví.
Najdi si čas na smích — je hudbou duše.
Za vedení školy, pedagogický sbor a správní zaměstnance, Mgr. Eva Brudíková
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Něco o projektech VČELA MEDONOSNÁ a BIOSFÉRA
Dne 19. června 2007 předvedli žáci 2., 3. a 6. ročníku projekt Včela medonosná,
který připravovali v přírodovědném kroužku. K práci na projektu jsme se rozhodli
na základě soutěže „Včely = život“, kterou vyhlásila ZO Českého svazu včelařů Frýdek–Místek. Prezentaci projektu jsme předvedli žákům 1.—3. ročníku a také hostům — p. Knödlové (ZO ČSV Frýdek–Místek) a p. Pochtiolovi (ZO ČSV Lučina), kterým bylo kladeno hodně dotazů.
Doufáme, že náš projekt v konkurenci jiných škol bude stejně úspěšný. To se však
dovíme až 26. srpna 2007 v Domě včelařů v Chlebovicích.
Dne 21. 6. 2007 se uskutečnila prezentace ekologického projektu žáků ze tříd 8. A,
8. B, 8. C, kteří navštěvují volitelný předmět Ekologická výchova. Tento projekt se
nazývá Biosféra. Žáci zpracovali jednotlivé ekosystémy, které se ve světě vyskytují,
a zabývali se ekologickými problémy. Projekt předvedli žákům 4. a 5. ročníku.
Děkuji všem žákům, kteří na projektech pracovali.
Mgr. Květoslava Lysková
JUDO DOBRÁ NOVINKY tel.: 605 513 429, Email: judoskpova@seznam.cz
www.judoskpfmunas.cz
Máš odvahu, obratnost, sílu, sebevědomí, dobré studijní výsledky
a ukázněnost? PŘIJĎ MEZI NÁS — Chybí ti tyto vlastnosti? — PŘIJĎ MEZI NÁS
První trénink se po prázdninách uskuteční 4. 9. 2007 v 15.30 a 16.30hod
Celostátní olympiády mládeže se zúčastnili ve vybraných žákovských kategoriích Michaela Kesová a Michal Horák. Nominaci si vybojovali na čtyřech turnajích
v průběhu jarní části sezony. Nominace jen těsně utekla Vojtěchu Bezručovi.
Velká cena žáků v Olomouci byla úspěšná především pro žáky sportovní třídy 4.
B, kteří vybojovali 7. medailových umístění. Ve váhové kategorii do 30.kg, obsazené
dvaceti závodníky vybojovali Lukáš Janulek 1, Václav Mališ 2 a David Pavelek
3.místo. Zlaté medaile ve svých kategoriích vybojovali ještě Vít Jerglík a Vojtěch Křenek. Stříbro pak Marie Dužíková, Michal Gomola a Sabina Braneacová. Bronz si odvezli Natálie Jeziorská a Tomáš Michalík.
Vyhodnocení školního roku sportovní třídy 4. B se kromě všech žáků a rodičů
zúčastnila také ředitelka školy Mgr.Eva Nováková, která předala putovní pohár nejúspěšnějšího žáka třídy Michalu Gomolovi. Závěrečné kondiční testy potvrdily výrazné zlepšení fyzické kondice všech žáků. V průběhu roku se porovnávají výsledky
v předklonu na lavici, skoku do dálky z místa, člunkovém běhu na čas, akrobatického cvičení s tyčí, sed lehy a kliky. Nejlepšího výsledku dosáhl David Pavelek (55
kliků) a Sabina Braneacová (49 sed–lehů).
Rodiče žáků budoucí 4. třídy mohou v průběhu prázdnin potvrdit zájem svých
dětí o zařazení do výběru sportovních tříd, který naváže na činnost současné třídy
se sportovním zaměřením. Bližší informace získáte na tel. č: 605 513 429 a e–mail:
judoskpova@seznam.cz
Piráti z Karibiku jsou tématickou inspirací pro letní kemp oddílu judo, který se
uskuteční v měsíci červenci v Dolní Lomné. Všechny účastníky čeká bohatý táborový program se spoustou překvapení.
Světové Olympiády dorostu v Bělehradě se v polovině července zúčastní také
česká reprezentantka Nikola Kesová z Dobré.
Krásné prázdniny přeje všem dětem z Dobré vedení oddílu juda, které na svém
zasedání vyslovilo spokojenost s výsledky jarní části soutěžní sezóny, ke kterým přispěla poctivou prací většina členů oddílu, rodičů dětí a dalších příznivců, kterým
touto cestou upřímně děkujeme.
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Plán Klubu SeniorÛ na III. ãtvrtletí 2007
18. 7.
8. 8.

29. 8.
12. 9.

Výlet do mlýna v Kozlovicích, odjezd vlakem v 8.12 hodin a pak autobusem
v 9.00 hodin z nádraží ve Frýdku
Výlet vlakem do Hnojníka v 9.40 hodin z Dobré–nádraží, pak do Komorní
Lhotky autobusem nebo pěšky a pak pěšky na Harendu a autobusem zpět
domů. Méně zdatní zpět z Komorní Lhotky do Hnojníka autobusem a vlakem domů.
Odjezd do Frýdku v 14.11 hodin vlakem, pak autobusem do Hájku. Na zpáteční cestě do Mariánské baziliky na mši svatou v 18.00 hodin dle možnosti.
Odjezd autobusem z Dobré střed v 10.10 hodin na Vyšní Lhoty–Kamenité.
Tam bude již tradiční posezení s programem a pohoštěním za mírný
poplatek 20 Kč/os.

Program na IV. čtvrtletí
26. 9.

Zájezd na Hrčavu, odjezd v 9.00 hodin z parkoviště u kostela v Dobré. Bude
zajištěna exkurze s výkladem a jídlo. Na zpáteční cestě zastávka v Dolní
Lomné. Bude se vybírat 100 Kč/osobu, včetně jídla. Kdy a kde — 12. září
v Kamenitém.
Klubovna v letních měsících mimo program nebude přístupná.

Český zahrádkářský svaz, Územní sdružení Frýdek–Místek, Palackého 123
informuje, že ve dnech 4.—7. srpna 2007 pořádá květinovou výstavu v barokní bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku.
Tato výstava se koná ve spolupráci s římskokatolickou farností Frýdek.
Květiny dodají a aranžovat budou základní organizace našeho Svazu, které se
k této akci přihlásily.
Toto je zároveň pozvání pro ty, kteří chtějí shlédnout květinovou výstavu v chrámových prostorách. Tyto dny budou zároveň z církevního hlediska hlavními poutními dny tohoto chrámu. Vstupné dobrovolné.
Mše svatá se budou konat: v sobotu 4. srpna v 8 hodin a pak v 18 hodin
v neděli 5. srpna v 8, v 10 a v 18 hodin
V případě, že někteří zahrádkáři by ještě chtěli přispět k výzdobě chrámu svými
květinami informujte se na tel. č. 607 679 218 u paní Ševčíkové.

IX. FESTIVAL FOLK COUNTRY AJ. HUDBY FRÝDEK–MÍSTEK
16. 8.—18. 8. 2007
v areálu SOKOLÍK/FRÝDEK–MÍSTEK

Honza Nedvěd, Fleret a Jarmila Šuláková, Rangers–Plavci
16. 8. čtvrtek

Přehlídka dětských kapel a jednotlivců,
Ptačoroko, koncert Honzy Nedvěda s kapelou
17. 8. pátek
Dobráci od Kosti, BG styl, Rangers, Fleret s Jarmilou Šulákovou
— TÁBORÁK
18. 8. sobota
Sova a Slamák, Chvilka poezie, I.C.Q., Kopyto, Ofsajd, Kajkery,
Mr. Bill, The Cell (USA), Oli a Lu
COUNTRY BÁL: Neznámi (SK) a pořádající kapela F–M Band.
Tančí Palkovjánek a Wirginia.
Možnost stanování, skvělé občerstvení, soutěž o nejlepší country oděv.
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Změna ordinační doby, Dětské středisko Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
v době od 2. 7. 2007 do 31. 8. 2007
Pondělí
7.30—09.00 hodin
Úterý
7.30—09.00 hodin
Středa
14.30—16.00 hodin
Čtvrtek
7.30—09.00 hodin
Pátek
7.30—09.00 hodin
Poradna pro kojence: 10.7., 17.7., 31.7., 28.8. vždy od 12.30 do 14.00 hodin
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Nabídky
Realitní kancelář MONETAR, a. s., Frýdek–Místek
Koupíme dům nebo pozemek ke stavbě domu v Dobré a okolí.
Možno i k rekonstrukci. Platba hotově.
Telefon: 777 556 536 nebo 777 556 142

Právě vyšla kniha
„Vzpomínky Mořských vlků Žermanické přehrady“,
v níž bývalý příslušník VB Bohuslav Koláček z Dobré popisuje veselé
příběhy ze služby příslušníků Veřejné bezpečnosti, sloužících
na bývalém Poříčním oddělení v Lučině.
Jedná se o sto veselých příběhů doplněných fotografiemi.
Jsou tam i příběhy z naší obce. Chcete-li se zasmát a zavzpomínat,
jak to tenkrát vlastně bylo, kupte si tyto „Esembácké humoresky“,
propletené mysliveckými taškařicemi, za pouhých 249 Kč (330 stran).
Tuto knihu je možno zakoupit v Dobré
v PNS stánku pí Slávky Polákové a v Papírnictví p. Klimka ve „staré škole“.

PROVÁDÍM VÝKOPY PÁSOVÝM MINIRYPADLEM
Minimální rozměry, maximální výkon

➤ Šířka stroje 1 m, výška 2,35 m, váha 1,8 t
➤ Hloubka výkopu 2,18 m
➤ Mimoosé kopání, paralelní drážky
➤ Lžíce zubová 30 cm, hladká 50 cm, svahovací
➤ náklopná 100 cm
➤ Výkopy přípojek a vedení vody, elektro, plyn,
➤ kanalizace…
➤ Výkopy pro základové pásy a desky, jímky,
➤ trativody, rodinné bazény…
➤ Terénní úpravy a svahování, odkopy pro chodníky
➤ a zpevněné plochy…
➤ Výkopy pařezů, odkopávání základů domů…
➤ Minimální nároky na pracovní prostor a průjezd,
➤ nízká zátěž pro terén
➤ Po sundání kabiny je průjezdní výška 1,6 m
Martin Kaňok, Dobrá 398, tel.č. 602 43 55 88
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Kdo má zájem naučit se hrát na zobcové flétny nebo klavír,
ať přijde k zápisu:
Kdy: 3. září 2007 od 11.00 do 13.00 hodin
Kam: do učebny v přízemí školní družiny v Dobré.
Bližší informace získáte na tel.č. 604 821 849
Těší se na vás paní učitelka Miriam Dýrrová dipl.um.
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Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk;zdarma.Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá.– Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
Uzávěrka příštího čísla 1. srpna 2007. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

